
 

 

 

FIŞA DE EVALUARE A REZULTATULUI MEDICAL PENTRU TRATAMENTUL 

CIROZEI HEPATICE VHC, FORMA DECOMPENSATĂ, CU HARVONI 

(SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR) 

 

COD FORMULAR  J05AX65-G7 

PACIENT 

Nume:……………………………………………..Prenume:………………………………………. 

CNP:…………………………………………………………………………………………………. 

Domiciliat în str. …………………………,nr. …,bl. ….,sc. ….,et. …..,ap……,sector.……..........,  

localitatea.…………….……………….,judeţul.……………..……,telefon…..………..…………... 

DIAGNOSTIC (COMPLET, INCLUSIV COMORBIDITĂŢI): 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Data începerii tratamentului (se notează ziua 1 a primei administrări a medicamentelor): ……………  

Durata tratamentului (se va scrie perioada de tratament efectuată în săptămâni): ……………………… 

 

Anexez prezentei, în copie: 

□ formularul specific pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocolului 

terapeutic DCI COMBINATII (SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR) 

□ confirmarea înregistrării formularul in PIAS 

□ declaraţia de consimțământ pentru tratament  

□ determinare cantitativă ARN VHC la iniţierea tratamentului 

□ determinare cantitativă ARN VHC în săptămâna 12 de tratament  

□ determinare cantitativă ARN VHC în săptămâna 24 de tratament  

□ determinare cantitativă ARN VHC la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului 
1
  

□ buletinele de testare în original - exemplarele roz 

Unitatea sanitară:…………………………………………………………………… 

Data: ……………………                          Semnătura şi parafa medicului curant (prescriptor) 

                                                           
1 În situaţia în care ARN-VHC este detectabil (cu o valoare peste limita de 15UI/ml) la sfârşitul 

tratamentului (săptămâna 12/24, după caz) nu este necesar să se mai efectueze viremia de la 12 

săptămâni de la terminarea tratamentului. 

În acest caz se vor ataşa un număr de două buletine de testare roz şi două rezultate ale viremiilor 

(de la iniţierea tratamentului  şi de la sfârşitul tratamentului). 

 



 

Având în vedere documentele, mai sus menţionate (a se vedea pagina 1), transmise de medicul 

curant (prescriptor), Comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice a evaluat rezultatul medical al 

tratamentului antiviral şi a constatat că s-a obţinut:  

 

     □ răspuns viral              □ eşec terapeutic  
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